MTB AVENTURA DE LADAINHA EDIÇÃO 2019

REGULAMENTO

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da CBC
(Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC (Federação Mineira de
Ciclismo) e o que dispuser este regulamento particular. Para mais
detalhes, veja o regulamento nas entidades.
Data da prova: 13/10/2019
Local: Ladainha – MG
Concentração: Recanto Florescer

CONGRESSO TÉCNICO:
O Congresso Técnico acontecera no Salão de Reuniões da Secretaria Municipal
de Educação localizado na Avenida João Bastos Cayô nº 138, centro. Serão passadas
informações sobre o Regulamento da prova e demais assuntos que a organização achar
pertinente.

1- Cronograma:
- Sábado, 12/10 19:00h Congresso Técnico.
- Domingo, 13/10 7:00h às 8:00h café da manhã.
- Domingo, 13/10 7:00h às 8:00h entrega do kit da prova (placa e chip)
- Domingo, 13/10 8:00h às 9:00h volta de apresentação no centro da cidade.
- Domingo, 13/10 9:00h largada oficial dos dois percursos.
- Domingo, 13/10 12:00h almoço.
- Domingo, 13/10 14:00h premiação.

2. CATEGORIAS
PERCURSO AVENTURA 40KM
CATEGORIAS MASCULINAS
CADETE MASCULINO
SUB-30 MASCULINO
MASTER A
MASTER B
MASTER C
PNE
CATEGORIAS FEMININAS
SUB-30 FEMININA
MASTER 30+ FEM

FAIXA ETÁRIA
17 A 22 ANOS
23 A 29 ANOS
30 A 39 ANOS
40 A 49 ANOS
50 ANOS E ACIMA
17 ANOS ACIMA
FAIXA ETÁRIA
17 A 29 ANOS
30 ANOS E ACIMA

FAIXA ETÁRIA
NASC. 2002 A 1997
NASC. 1996 A1990
NASC. 1989 A 1985
NASC.1979 A 1975
NASC. 1969 E ANOS ANTERIORES
NASC. 2002 +
ANO DE NASCIMENTO
NASC. 2002 A 1990
NASC. 1989 E ANOS ANTERIORES

PERCURSO TURISMO - 25KM
CATEGORIA MASCULINO
CATEGORIA FEMININO

Acima de 17 anos
Acima de 17 anos

NASC. 2002 +
NASC. 2002 +

Menores somente poderão participar do percurso turismo 25km - devidamente acompanhados de pai e/ou responsável
ATENÇÃO: Os três primeiros colocados da Categoria Masculina e Feminina serão
premiados com troféu.

- A CATEGORIA SERÁ BASEADA NO ANO DE NASCIMENTO OU NA IDADE DO ATLETA
EM 31/12/2019
3. inscrições
* Atenção: as inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções. Realizada a
inscrição, o atleta reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela
modalidade em caso de desistência de sua participação no dia do evento, salvo em
caso de cancelamento do evento por parte do organizador.
As inscrições serão abertas no dia 01 de Julho de 2019 às 08:00h no site
www.fmc.org.br. A ficha de inscrição será unicamente digital. A organização se
reserva o direito de a qualquer momento rejeitar a inscrição de um atleta. Será
considerada a data de 31 de dezembro de 2019 para a definição de idade na escolha
da categoria. Inscrição em categoria errada implica na desclassificação do atleta.
AÇÃO SOCIAL EM PROL DO LAR DOS IDOSOS DE LADAINHA: PARA A
RETIRADA DO KIT OS ATLETAS PODERÃO DOAR 1 PRODUTO DE
MATERIAL DE LIMPEZA. OBS: NÃO É OBRIGATÓRIO PARA A
RETIRADA DO KIT.

3.1 - VALOR DAS INSCRIÇÕES:
CICLISTA: R$ 50,00 primeiro lote até 1 de agosto
CICLISTA: R$ 70,00 segundo lote até 7 de outubro
ACOMPANHANTE (acréscimo): R$ 20,00.
As inscrições serão feitas unicamente online no site www.fmc.org.br, onde terá
todas as formas de pagamento bem como outras informações;
A inscrição do primeiro lote vai até 01 de agosto de 2019, iniciando o segundo lote
que vai até 07 de outubro de 2019.
VALOR DOS LOTES
1º LOTE
R$ 50,00

2º LOTE
R$ 70,00

Faremos inscrição no dia da prova no valor de R$ 100,00 (cem reais).
4. PREMIAÇÃO
Medalhas personalizadas para todos que completarem a prova.
- Pódio para os 3 primeiros colocados de todas as categorias do Percurso Aventura.
- Premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de todas as categorias do
Percurso Aventura:
1° R$ 150,00
2° R$ 100,00
3° R$ 50,00
- Troféu para os três primeiros colocados categoria Masculino e Feminino do
Percurso Turismo.
Atenção: a premiação não será acumulativa. O atleta receberá a premiação maior
de acordo com a sua situação.

5. KIT DO CICLISTA: Chip de marcação, placa de numeração para a bike,
posseira de identificação e kit cortesia.
6. Cerimônia de premiação – na cerimônia de entrega de premiação não poderá o
atleta estar sem camisa, usando sandália ou chinelo de dedos. É uma formalidade,
uma solenidade, um sinal de respeito.

7. É RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA PARTICIPANTE:

Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de
acidente). As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. Todas
as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.

8. INFORMAÇÕES GERAIS

É OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CICLISTAS DOS DOIS PERCUROS O
USO DE CAPACETE, CAMISA E BERMUDA DE CICLISTA. O ciclista que não
estiver trajando o vestuário obrigatório não poderá participar da competição. Não
é permitido o uso de calça mesmo que está contenha a proteção para ciclista,
bermuda que não seja de ciclismo, meias de compressão e camisas que não sejam
de ciclismo.
1) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for
consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a organização

poderá fornecer água potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao
longo do percurso. O atleta poderá carregar peças e ferramentas desde que não
cause perigo para ele e os outros competidores.
2) Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela
organização, sob pena de desclassificação para quem burlar o percurso. O
percurso será balizado com placas de sinalização, fita zebrada, bandeirolas e
marcas de cal no chão. O uso de atalhos é extremamente proibido.
3) Serão desclassificados os atletas que fornecerem falsas informações, praticarem
manobras desleais com outros atletas, tiver conduta antidesportiva mesmo não
sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou pegar
carona, não possuir pelo menos um dos números de identificação durante a prova,
estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação),
largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização,
tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a premiação).
4) É proibido o trânsito de motos, bicicletas e outros veículos que não sejam da
organização.
5) Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada
categoria, os mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas
interessados.
6) recursos serão aceitos até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial.
Passado este prazo, o mesmo será homologado pela organização e divulgado como
oficial.
7) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o
atleta desista da prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de
inscrição para outro atleta.
8) Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo pessoal e
intransferível. O numeral rígido deverá ser fixado no guidão da bike , em nenhuma
hipótese o tamanho da placa de numeral poderá ser alterado ou cortado, sob pena
de punição, podendo chegar até a desclassificação do atleta.
9) A organização, prefeitura municipal, FMC, o comissário e patrocinadores não
se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou

por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por
acidentes durante o treinamento ou competição.
10) Decisões soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas
pelo comissário da prova, não cabendo recursos a essas decisões.
11) A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem
alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova.
Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de
divulgação da organização.
12) A largada será 09:00h. O pelotão do percurso Aventura largará primeiro e
logo em seguida o pelotão do percurso Turismo.
13) É responsabilidade de cada participante: – ter um convênio médico (para
assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que
apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do
acidentado para um hospital mais próximo. Todas as despesas hospitalares
correrão por conta do acidentado. – zelar pela boa imagem do mountain bike e
pela preservação da natureza. Ao se inscrever nesta competição cada participante
declara ter entendido e aceitado todas as normas e isenta o organizador,
comissário, patrocinadores e apoiadores deste evento de toda e qualquer
responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou seja, sobre quaisquer
consequências de sua participação neste evento. Declara ainda que não esteja
impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por motivos médicos.
14) Fica definido que este regulamento pode sofrer alteração até dez dias antes da
data de realização deste evento.
9. SINALIZAÇÃO
O percurso da prova está sinalizado com fitas, cal e placas;

Importante: Muita atenção nos cruzamentos, nas descidas, curvas e na indicação dos Fiscais.

Equipe Pedaleiros

